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Historie Bethelkerk  
De kerk werd gebouwd in 1938. Vanaf het einde van de negentiende eeuw 

rukte de bebouwing van Den Haag op naar het westen van de stad.  

Op basis van het ‘Plan West’ (1927) realiseerde de gemeente Den Haag in het 

verre westen de nieuwe wijk Bohemen.  De architectuur sloot aan bij die van 

de Nieuwe Haagse School.  

De Abdijkerk in Loosduinen lag voor de nieuwe bewoners van Bohemen te ver 

weg. Dus werd besloten tot de bouw van een nieuwe kerk aan de Händellaan. 

Met de komst in 1937 van een eigen dominee Frits van Evert kregen de 

plannen vaste vorm.  

Op 12 maart 1938 vond de eerst steenlegging plaats. De officiële 

ingebruikname was in december 1938. In 1965 werd het zogenaamde 

Gemeentecentrum aangebouwd. 

 

 

De Bethelkerk in 1938                Bethelkerk en Gemeentecentrum in 2021 

 

Geen sloop! Actiegroep Bethel Blijft! 
In 2013 werd de Bethelkerk gesloten als gevolg van teruglopend kerkbezoek en 

in 2015 werden plannen gemaakt voor sloop/nieuwbouw.  

Met de sluiting vervielen ook de wijkactiviteiten die vanuit de kerk 

georganiseerd werden.  

Voor behoud van het gebouw en invulling als maatschappelijk-cultureel 

wijkcentrum richtten buurtbewoners de actiegroep Bethel Blijft op. In eerste 

instantie ging de actiegroep ervan uit dat zij via donaties en giften uit de buurt 

de kerk zou kunnen aankopen. Daartoe werd in 2016 de stichting Bethel Blijft 

opgericht.  
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De buurbewoners werden door middel van informatiebijeenkomsten steeds op 

de hoogte gehouden van de voortgang van de acties. 

 

De Bethelkerk in de toekomst?          Informatiemiddag voor buurtbewoners 

 

Buurtcentrum Amadeus 
Omdat de stichting Bethel Blijft geen Anbi-status kon verwerven, werd in 2017 

de stichting Amadeus Den Haag, met Anbi-status, opgericht. Stichting Bethel 

Blijft regelt alles rond het gebouw en stichting Amadeus Den Haag fungeert als 

uitvoeringsorganisatie voor de buurtactiviteiten. 

In juli 2018 werd het gebouw door de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage 

verkocht aan maatschappelijk projectontwikkelaar Joris Gribnau. Hij heeft een 

plan ontwikkeld waarin de kerk deels een buurtfunctie (Amadeus) en deels een 

woonfunctie (groepswonen De Symfonie) zal krijgen.  

Na een aantal aanpassingen in het voormalige Gemeentecentrum ging 

Amadeus op 13 oktober 2018 officieel van start. 

 

Bereik 
Het bereik van Amadeus strekt zich uit over verschillende wijken in een tweetal 

stadsdelen. Amadeus voorziet, gezien de reacties en de belangstelling uit de 

wijken, in een grote behoefte. Sinds de opening in oktober 2018 weten vele 

wijkbewoners Amadeus te vinden. 

Amadeus is actief voor bewoners van de stadsdelen Loosduinen en Segbroek. 

In Loosduinen ligt de nadruk op de wijken Componistenbuurt, Waldeck-Zuid, 

Bohemen en Meer en Bos, maar Amadeus bereikt ook bewoners van Nieuw-

Waldeck en Kijkduin. In Segbroek bereikt Amadeus vooral bewoners van de 

Bomen- en bloemenbuurt, de Vruchten- en notenbuurt en de Vogelwijk. 
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Gezien de verschillende bouwplannen in het stadsdeel Loosduinen, zoals die 

aan de Ockenburghstraat en Kijkduinsestraat, in Kijkduin en het gebied van 

Driehoek Loosduinen, zal de doelgroep de komende periode groeien.  

 

 

 

Doel en doelgroep 
Amadeus wil een ontmoetings- en activiteitencentrum zijn en als huiskamer 

fungeren voor de wijkbewoners. De wijk rond de voormalige kerk is sterk 

vergrijsd. Veel wijkbewoners zijn alleenstaand. Een activiteitencentrum 

ontbrak, zeker nadat de Protestantse Gemeente de kerk verliet.  

Een vertrouwde plek in de wijk waar men elkaar kan ontmoeten, zal 

vereenzaming tegengaan en de sociale cohesie versterken.  
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Leeftijd 

Gemiddelde leeftijd 50+ 

33 tot 35% is ouder dan 65 jaar 

Ruim 10% is verweduwd. 

 

Nederlands versus Migratieachtergrond 

Tussen 64-72% van de bewoners is Nederlands 

Tussen 28-36% heeft een migratieachtergrond 

In het gebied wonen relatief veel expats. 

 

Samenstelling huishoudens 

Waldeck Zuid 

52,2% alleenstaand 

24,8% samenwonend zonder kinderen 

11,8% samenwonend met kinderen  

11,2% éénoudergezin.  

Componistenbuurt 

51,1% alleenstaand 

28,0% samenwonend zonder kinderen 

14,3% samenwonend met kinderen 

6,6% éénoudergezin. 

 

Armoede in percentages 

Bijzondere bijstand 

Waldeck-Zuid 13,3 

Componistenbuurt 0,0 

Loosduinen 17,3 

Den Haag 13,7 

Ooievaarspas 

Waldeck Zuid 85,9 

Componistenbuurt 75,0 

Loosduinen 80,0 

Den Haag 80,5 
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Activiteiten  

Het merendeel van de bezoekers is zestig plus. Omdat bij de ouderen meer 

eenzaamheid voorkomt, richt Amadeus zich in de eerste plaats op deze groep. 

Dit neemt niet weg dat ook activiteiten voor de jeugd en hun ouders op het 

programma staan. 

Amadeus is een centrum dat laagdrempelig ruimte biedt aan buurtactiviteiten 

zoals kaartclubs, yogalessen, repetities van amateurkoren en -orkesten, een 

cursus kunstgeschiedenis, vergaderingen van verenigingen van eigenaren, etc. 

Er worden bijeenkomsten gehouden door Vrouwen van Nu, het Humanistisch 

Verbond en een artsennetwerk. In de kerkzaal worden elke zondag en op 

feestdagen kerkdiensten gehouden. Ook vinden er activiteiten met een 

maatschappelijk belang plaats; jaarlijks wordt een grote griepvaccinatie 

georganiseerd door een huisartsenpraktijk en dit jaar bood Amadeus onderdak 

aan een stembureau bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en aan de 

Commissie Loosduinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 maart 2021, Amadeus als stembureau 
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Verder organiseert Amadeus zelf een breed en gevarieerd aanbod van 

activiteiten voor wijkbewoners, zoals een wandelgroep, muziekuitvoeringen, 

culturele middagen en samen dineren en feestdagen vieren.  

Tenslotte wil Amadeus een huiskamer zijn voor de buurtbewoners. Op 

werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur ontvangen steeds twee vrijwilligers 

buurtbewoners die spontaan binnenlopen. Bewoners kunnen elkaar daar 

ontmoeten onder het genot van een drankje, informatie inwinnen of zich 

inschrijven voor activiteiten. 

Zie voor het overzicht van de activiteiten die in 2021 plaatsvonden, het schema 

in de bijlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van culturele middagen in Amadeus: lezing door oud-gemeentearchivaris  

Coos Wentholt en een lezing door de voorzitter van de Bomenstichting Den Haag  

 

 

Activiteiten en corona 
Normaal gesproken vinden er wekelijks tal van activiteiten plaats. Het zal 

duidelijk zijn, dat door de corona-maatregelen veel activiteiten die tot 

ontmoeting leiden, zijn gesneuveld. In december 2020 heeft Amadeus de eigen 

activiteiten noodgedwongen gestaakt. Pas met ingang van augustus 2021 kon 

het programma worden hervat. Maar vanaf 23 november moesten de geplande 

activiteiten voor de rest van het jaar, zoals een kerstlunch, weer worden 

geannuleerd. Alleen de wandelgroep, voortgekomen uit de Diabetes Challenge, 

was dit jaar nog zoveel mogelijk actief. Aangepast kon buiten nog veel 

bewegingsactiviteit plaatsvinden. Belangrijk om fit, mobiel en in contact te 

blijven, juist nu in coronatijd. 
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De wandelgroep is vrijwel het hele jaar actief geweest 

 

Tijdens de lockdown stonden vrijwilligers paraat om buurtbewoners te 

ondersteunen door even bij hen aan te bellen, voor hen boodschappen te 

doen, enz. Bewoners werden via e-mail hierover geïnformeerd en konden zich 

aanmelden. Enkele buurtbewoners hebben er gebruik van gemaakt. 

Tijdens de feestdagen is de wijzerplaat van het uurwerk verlicht met diverse 

kleuren. De kerkramen zijn ’s avonds van binnenuit aangelicht. Dit alles om in 

deze donkere, ongewisse tijd toch een teken van licht en leven te geven.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlichting van de wijzerplaat en de kerkramen tijdens de feestdagen 
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Ontwikkeling van het aanbod 
Na realisering van de verbouwing zal het culturele aanbod verder uitgebreid 

worden. Er zullen optredens, lezingen, cursussen en tentoonstellingen worden 

gehouden en films vertoond. Zo ontwikkelt Amadeus zich als een centrum dat 

een podium biedt voor culturele uitingen zoals muziek, zang, beeldende kunst 

en theater.  

Beeldende kunst. Met de Kunstkamer Loosduinen/Kunstenaarscollectief 

Loosduinen is contact over het houden van tentoonstellingen en het huisvesten 

van activiteiten. 

Loosduinen Gaat Los. In het kader van samenwerking binnen het stadsdeel 

Loosduinen is Amadeus partner in het jaarlijkse festijn Loosduinen Gaat Los. 

Het is de bedoeling in 2022 weer een kunstmarkt te organiseren, helaas gooide 

corona in 2021 roet in het eten. 

Theater. Amadeus gaat na de verbouwing ruimte bieden aan Faust, een 

toneelschool voor alle leeftijden. 

De cursus ‘mozaïek maken’ heeft inmiddels geleid tot het uit vier panelen 

bestaande Amadeus-mozaïek, dat op 15 juli 2021 officieel is onthuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het complete Amadeus-mozaïek. Het rechterpaneel is vergroot weergegeven op de titel- 

pagina van dit jaarverslag 
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Muziek. Na de verbouwing moet de akoestiek van de kerkzaal op het hetzelfde 

hoge peil staan als nu het geval is. Daardoor blijft de zaal aantrekkelijk voor 

professionele optredens zoals van ensembles van het Residentie Orkest. De 

Academy of Vocal Arts, een koor van hoog niveau, wist ons al te vinden voor 

repetities. Amateurorkesten, bands, jazzmuziek en (koor)zang zijn bij Amadeus 

welkom. Voor pianomuziek krijgt Amadeus de beschikking over een eigen 

vleugel. 

 

 

 

 

 
 

De concerten door leden van het Residentie Orkest waren een succes en werden druk 

bezocht 
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Samenwerking 
Amadeus werkt met verschillende organisaties in Loosduinen samen.  

 Via CultuurSchakel Loosduinen participeert Amadeus in het evenement 

Loosduinen gaat Los. De kunstmarkt wordt in dat kader georganiseerd.  

 Daartoe onderhoudt Amadeus ook contact met de Kunstkamer 

Loosduinen.  

 Met VóórWelzijn vindt afstemming plaats over welzijn, zorg en WMO. 

Aanvankelijk was er een inloopspreekuur in Amadeus. Nu worden 

bezoekers die mogelijk belang hebben bij VóórWelzijn, doorverwezen 

naar De Hennenberg. 

 Amadeus maakt deel uit van het netwerk Sociale Kaart in Loosduinen.  

 Amadeus onderhoudt een goede relatie met het Stadsdeelkantoor 

Loosduinen. 

 Amadeus werkt waar mogelijk samen met de Openbare Bibliotheek 

Nieuw Waldeck, dichtbij aan de overkant van de Mozartlaan. 

 

Vrijwilligers 

Bethel Blijft/Amadeus is een vrijwilligersorganisatie. Bestuur en vrijwilligers 

zetten zich belangeloos in. De betrokkenheid is groot. Aan Amadeus zijn aan 

het eind van dit jaar 35 vrijwilligers verbonden, allen wijkbewoners. Zij houden 

Amadeus draaiende. Zij vinden bij Amadeus een vriendschappelijke omgeving 

en mede een invulling van hun bestaan.  

De vrijwilligers ontvangen regelmatig hun digitale krant, De Troubadour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle activiteiten op veilige afstand in tijden van corona! 
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Verbouwing  
Het project omvat de verbouwing van de grote kerkzaal tot ruimte voor 

buurtcentrum Amadeus en de bouw van nieuwbouwappartementen op de 

plaats van het huidige Gemeentecentrum dat daartoe gesloopt zal worden. 

De start van de verbouwing is voorzien in het begin van 2022. 

De bedoeling is, dat Amadeus op kleine schaal blijft functioneren in het 

eveneens aan de Mozartlaan gelegen gebouw Wings, zolang de verbouwing 

van de kerkzaal aan de gang is.  Zodra die verbouwing is voltooid, zal Amadeus 

terug verhuizen.  

Om de verbouwing voor te bereiden en te begeleiden is de Amadeus Bouw 

Commissie gevormd. Een interne ‘projectmanager’, een bestuurslid, enkele 

deskundige vrijwilligers  en een horecadeskundige overleggen daarin over 

problemen met betrekking tot de verbouwing en de inrichting van het 

interieur. Gezocht wordt naar een logische combinatie van grote en kleine 

zalen, de foyer/keuken, het terras, de in-/uitgangen, balie, toiletten en 

kantoorruimte. Uitgangspunten bij de verbouwing zijn het zoveel mogelijk 

hergebruiken van materialen en het minimaliseren van het energieverbruik.  

 

 
Ontwerp van de kerk en de appartementen 
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Communicatie 
Amadeus beschikt over een bestand van circa 700 emailadressen van 

belangstellenden in de wijk. Deze groep buurtbewoners ontvangt regelmatig 

een uitgebreide digitale Nieuwsbrief. Hiermee wordt het complete aanbod van 

activiteiten onder de aandacht gebracht. Ook nieuws over Amadeus als 

organisatie en de verbouwing vinden daarin een plaats. 

Voor kleinere berichten tussendoor wordt de Nieuwsflits verzonden.  

De vrijwilligers ontvangen regelmatig hun digitale krant, de Troubadour.  

Op de vernieuwde website van Stichting Amadeus Den Haag, 

www.stichtingamadeusdenhaag.nl,  staat allerlei informatie over Amadeus. 

Daar is ook het aanbod terug te vinden naast verslagen en foto’s van 

uitgevoerde activiteiten. Op de website worden dit jaarverslag en de financiële 

verantwoording over het jaar 2021 gepubliceerd. 

Naast digitale berichtgeving maakt Amadeus gebruik van drukwerk. In de 

‘huiskamer’ kan de bezoeker een folder met het programma meenemen.  

Voor bijzondere activiteiten worden flyers verspreid in de wijk. 

In de Loosduinse editie van de Posthoorn worden berichten gepubliceerd mede 

in samenwerking met Cultuurschakel Loosduinen.  

Ten slotte moet niet onderschat worden hoeveel communicatie mondeling 

verloopt: mond tot mond reclame! 

 

Het bestuur  
Stichting Bethel Blijft heeft als hoofdtaak beheer van het gebouw en verhuur 

van de ruimtes. 

Stichting Amadeus Den Haag heeft als hoofdtaak het programmeren en 

uitvoeren van de activiteiten en het begeleiden van de vrijwilligers. 

De besturen bestaan uit de volgende leden: 

Stichting Bethel Blijft 

Irene Sjerp, voorzitter 

Onno Onnes, secretaris en penningmeester 

Stichting Amadeus Den Haag 

Irene Sjerp, voorzitter 

Onno Onnes, secretaris, publiciteit, fondsenwerving 

Hans Koppejan, penningmeester  

Nellie Spaans, lid, activiteiten 

Ada van Altena, lid, zorg 

http://www.stichtingamadeusdenhaag.nl/
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Adviseur beide besturen 

Wim Wieringa, gebouw 

 

Désirée Kok en Peter Bol hebben in 2021 hun bestuursfuncties beëindigd. 

 
Comité van aanbeveling 

Jan Heemskerk 

Pieter den Dulk  

Herman van den Muijsenberg 
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Bijlage 

Overzicht van activiteiten 2021 

 

Wekelijks terugkerende activiteiten 

Dag  Activiteit Aantal deelnemers 

Zondag Kerkdiensten 80 

Dinsdag Yoga 20  

Woensdag  Taiji-Qigong en Taoyoga-
Qigongmeditatie  

6 

Donderdag Klaverjas 50 

Vrijdag Cursus Kunstgeschiedenis 25 

Vrijdag Wandelgroep (activiteit Amadeus) 20 

Zaterdag Klaverjas (2e zaterdag van de maand) 50  

Zaterdag Sari Yoga 5 

 

 

Activiteiten van Stichting Amadeus 

Datum Activiteit Aantal deelnemers 
3 augustus Filmvertoning ‘Fanfare’ 20 
17 augustus Lezing Bomenstichting Den Haag 20 

3 september Maaltijd voor buurtbewoners 23 

12 september Concert Trio Cortado 50 

14 september Lezing ‘De geschiedenis van de 
circusclowns’ 

20 

17 september Maaltijd voor buurtbewoners 23 

25 september Excursie ‘Wandelen rond het 
Binnenhof’ 

10 

26 september Concert ensemble Residentieorkest 50 

28 september Filmvertoning ‘Een reis door 
Australië’ 

25 

1 oktober Maaltijd voor buurtbewoners 24 

10 oktober Concert ensemble Residentieorkest 50 

12 oktober Lezing ‘Loosduinen in oorlogstijd’ 25 

15 oktober Maaltijd voor buurtbewoners 20 

26 oktober Lezing ‘Bohemen’ door Coos 
Wentholt 

25 

5 november Maaltijd voor buurtbewoners 22 

6 november Loosduinen Gaat Los 6 
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Datum Activiteit Aantal deelnemers 
9 november Lezing over Han van Meegeren 25 

14 november Concert ensemble Residentieorkest 50 

19 november Maaltijd voor buurtbewoners 23 

 

Tevens zijn de zalen verhuurd aan VvE’s, huisartsennetwerk, huisartspraktijk 

voor griepvaccinatie 1000 buurtbewoners, Vrouwen van Nu, Humanistisch 

Verbond, gemeente Den Haag (stembureau), Commissie Loosduinen en 

buurtbewoners.  

 


